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ชื่อโครงการ EDUCA มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.4.3 โรงเรียนมีแผนการในพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 ข้อที่ 2.4.7 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วม

ประกวดในเวทีต่างๆ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อ

วิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจิรพล ลิวา และคณะ 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย มีหลายองค์กร ที่เป็น

เครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษา ผ่านการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน หรือคุรุสภา งานมหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA THAI เป็นงานมหกรรมทาง
การศึกษา ที่จัดในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาและน าเสนอนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลในระดับเวทีโลก  

โรงเรียนสตรีปากพนังโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ เล็งเห็นถึงโอกาสและประโยชน์ที่โรงเรียนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมงาน EDUCATHAI ในครั้งนี้ ทั้งในเชิงของการพัฒนาผลงานทางวิชาการของผู้สอน การ
พัฒนาวิชาชีพ และการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้สอนนั้นเอง จึงจัด
โครงการ EDUCA มหกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาข้างต้น เพ่ือให้
โรงเรียนสตรีปากพนังก้าวสู่การเป็นโรงเรียนสนระดับสากล มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีระดับนานาชาติ
และพัฒนาครูและบุคลากรให้มีโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กลยุทธ์ มาตรฐานที่ 3) 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังจ านวน 20 คน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 

1. ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพครู ในระดับด ี

2. ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพครู ในระดับด ี
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3. ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 60 สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพครู 

4. ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีระดับความพึงพอใจในกิจกรรมในระดับดี 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ  
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของงาน EDUCATHAI ในปี 2019-
2020, รูปแบบของงานฯ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนหนา้ และ
ตัวอย่างการน าเสนอในรูปแบบ Oral Literacy   

 
ต.ค.64 

 
ครูจิรพล และคณะ 

2. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการเสนอผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

ต.ค.64 ครูจิรพล และคณะ 

ขั้น DO   
1. จัดประชุมผูส้อนที่เก่ียวข้อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมายการร่วมงาน EDUCATHAI โดยด าเนนิการตาม
ระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ต.ค.64 ครูจิรพล และคณะ 

2. คณะท างานร่วมกันวิเคราะห ์SWOT ของโรงเรียนสตรีปาก
พนังเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของปัญหาที่เกิดในสถานศึกษา 
และก าหนดแนวทางการพัฒนา 

ต.ค.64 
 

ครูจิรพล และคณะ 

3. คณะท างานก าหนดรายละเอียดที่ต้องการเพิ่มเติมในการ
เข้าร่วมงานฯ ปีงบประมาณ 2564 

ต.ค.63 
 

ครูจิรพล และคณะ 

4. ด าเนนิการติดต่อประสานงานทาง EDUCATHAI เพื่อสมัคร
เข้าร่วมงานและช าระค่าลงทะเบียน 

ต.ค.64 เจ้าหน้าที่พสัดุโรงเรียน 
และคณะ 

5. ด าเนนิการร่วมงาน EDUCATHAI 2021 แบบออนไลน์  ต.ค.64 ครูจิรพล และคณะ 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
 

 
ก.ย.65 

 

 
ครูจิรพล และคณะ 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนนิงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เก่ียวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน า
ผลการด าเนนิงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

 
ก.ย. 65 

 
ครูจิรพล และคณะ 

5. งบประมาณด าเนินการ 
 ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น     4,200.00   บาท  ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คนละ 300 บาท 4,200 เงินอุดหนุนรายหัว 

รวม (ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) 4,200  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

3.3 ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีความ
เข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การ
น าเสนองานวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพครู ในระดับดี 

ตรวจแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ 2565 

แบบรายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการ
ปีงบประมาณ 
2565 

ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีความสามารถ
ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพครู ในระดับดี 
ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 60 สามารถต่อยอด
ความรู้ที่ไดจ้ากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพครู 
ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนร้อยละ 90 มีระดับความพึง
พอใจในกิจกรรมในระดับดี 

ตรวจแบบประเมินความ
พึงพอใจฯ 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าผู้สอนโรงเรียนสตรีปากพนังที่เข้าร่วมงาน EDUCATHAI 2021 

จะมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย และการพัฒนา
วิชาชีพครู ความสามารถความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การน าเสนองานวิจัย 
และการพัฒนาวิชาชีพครู สามารถต่อยอดความรู้ที่ได้จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย การ
น าเสนองานวิจัย และการพัฒนาวิชาชีพครู และผลส าเร็จจากโครงการนี้จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
สตรีปากพนังมีผลงานการขยายผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา สู่ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การเข้าร่วมงาน EDUCA 2022 ได ้

 
 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นายจิรพล ลิวา)                                         (นายบุญธรรม เมียนแก้ว) 
        ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
           1 ตุลาคม 2564                                                1 ตุลาคม 2564                

 
 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
   1 ตุลาคม 2564 

 


